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شاوره تغذیه، تهیه ضوابط بخش تغذیه در  مقدمه و هدف: ستاندارد برای ارائه م ساده، کاربردی و ا ستور عملی و  ستان ها بعنوان د بیمار

س شور ابالغ گردیده تا برای اولین بار و در را شکی ک شگاه های علوم پز تای غذای مورد نیاز بیمار، مکان و تجهیزات الزم طراحی و به کلیه دان

خدمات غذایی و مشاوره و رژیم درمانی به بیماران بستری با بهترین و با  ،تغذیه بیمارستانهای کشور برنامه تحول نظام سالمت و ارتقاء هتلینگ

 کیفیت ترین شکل ممکن ارائه گردد. بررسی وضعیت موجود در استقرار این ضوابط در برنامه ریزی های استراتژیک سازمانی نقش مهمی دارد. 

 

صیفی روش اجرا: سال تحلیلی  -برای این مطالعه تو شد  1397که در  ست های انجام  ضوابط ابالغی از وزارت متبوع چک لی ساس  ابتدا برا

 53سللل طراحی گردید. وموزن نحوه ارزیابی به کلیه کارشللناسللان تغذیه، بهداشللت محیط و مدیران نرم افزاری اک خود ارزیابی تحت برنامه

خصلوصلی، خیره و وابسلته به ادارات دیگر داده شلد. برای ارزیابی هر محور از مجموعه محور های ضلوابط از  بیمارسلتان وابسلته به دانشلگاه،

ان استقرار ضوابط را انجام صاحبان فرایندهای ون محور در هر بیمارستان استفاده گردید تا پس از کسب وموزن و مهارت الزم خود ارزیابی میز

ستان با توجه به دهند.  ضابطه و در نظر گرفتن منابع و امکانات موجود برنامه های مداخله ای پیش بینی در هر بیمار ستقرار هر  تعیین میزان ا

ستقرار تا  ضابطه در ا صفر،  25گردید. میزان امتیاز دهی به هر  صد امتیاز  ستقرار امتیاز یک، از  50تا  25در صد ا ستقرار  75تا  50در صد ا در

رار امتیاز سه داده شد. بطور قراردادی برای ضوابطی که در بیمارستان مورد نداشت امتیاز تعلق نگرفته و از درصد بیشتر استق 75و از  2امتیاز 

 مجموع ضوابط خارج گردید.

  

بود. این میزان در  یافته  استقرار درمانی رژیم و تغذیه بخش اتاق /دفتر تجهیزات ضوابطدرصد  73مورد بررسی بیمارستان  53 در یافته ها:

و  79بیمارسللتان های خیریه  ، 69بیمارسللتان های تامین اجتماعی ، 79بیمارسللتانهای خصللوصللی ، 69بیمارسللتانهای وابسللته به دانشللگاه 

و  ندبوددرصد( دارای کلینیک سرپایی مشاوره تغذیه و رژیم درمانی  50.3بیمارستان ) 26بود. درصد  70بیمارستانهای وابسته به سایر ارگانها 

در اسللتقرار یافته بود در حالیکه اسللتقرار این ضللوابط کل اسللتان در  درمانی رژیم و تغذیه درمانگاه /کلینیک تجهیزات وابطضللدرصللد  51

و  69بیمارسللتان های خیریه  ، 36بیمارسللتان های تامین اجتماعی ، 69بیمارسللتانهای خصللوصللی ، 35بیمارسللتانهای وابسللته به دانشللگاه 

  .بوددرصد  47بیمارستانهای وابسته به سایر ارگانها 

ستقرارنتیجه گیری:  ستان درمانی رژیم و تغذیه های درمانگاه و دفاتر تجهیزات ضوابط میزان ا ستان های بیمار صفهان  ا  بیانگر نیاز به تدوین ا

 در این محور می باشد. و تامین منابع مالی برنامه های زیر ساختی و استراتژیک
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